
Fastflak med kran
Vi erbjuder nu marknaden fastflak med kran till lastbilar för godstransport. Flaken är kon-
struerade och tillverkade i Sverige, anpassade till vårt nordiska klimat och för krävande 
uppgifter samtidigt som vi lagt stort fokus på användarvänlighet och säkerhet.    
        

För att förstänga lasten på bästa möjliga sätt är flaket utrustat med hål för godsstöttor 
fördelat i koordinater över hela flakytan. Godsstöttorna förvaras i framstammen för att på 
ett lätt och ergonomiskt sätt finnas tillgängliga vid behov.  

För att användarna ska kunna utföra arbetet så säkert som möjligt har fastflaken desig-
nats med  goda lastsurrningsmöjligheter med cirka 120 noga utvalda lastsäkringspunkter i 
standardutförande och är därmed anpassade för att täcka Europanormen EN 12640. 

Stege för att enkelt och ergonomiskt 
kunna använda lastytan på flaket.

Ergonomisk arbetsställning tack 
vare låg flakhöjd.

Flaket har en standardiserad layout för att motsvara de behov och utmaningar åkeribran-
schens användare ställs inför i vardagen. Genom detta kan de enkelt utföra säkra och 
ekonomiska transporter.



Designade för bästa möjliga säkerhet, vilket innebär att följande Europanormer uppfylls:   
EN 12642, EN 12640, EN 12999.

Goda surrningsegenskaper minimerar antal spännband och minskar antalet arbetsmoment.

För bästa ergonomi för chauffören är lämsystemet tillverkat i aluminium.

Flaken har låg vikt för bästa ekonomi och minsta miljöpåverkan.

För bästa livslängd är flaken varmgalvade som standard.

Tekniska data

Mått utvändigt Längd: 6625mm

Hjälpram För montering av kran 

Flakbotten 35mm, slitplywood

Förankring Skenor mellan kantprofilerna av öppen profil

Lämmar Höjd: 800mm i natureloxerad aluminiumplank

Dörr 2st monteras på höger resp vänster sida. Bredd: 800mm

Stakhållare 6st stakar, längd: 2400mm horisontellt i framstam

Framstam Höjd: 1530 mm

Ytbehandling Varmgalvaniserad konstruktion

Genom att vi själva bedriver utveckling och produktion av flaken kan vi erbjuda våra kunder 
kostnadseffektiva lösningar med korta byggtider.

Flakdörr underlättar  
arbete med flaket

Standardiserad design och specifika-
tion för att motsvara kunders behov 
och utmaningar
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JOABs surrningssystem upp- 
fyller Europanormen EN 12640.


